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Pers en Voorlichting 

PERSCOMMUNIQUÉ nr. 28/09 

2 april 2009 

Arrest van het Hof van Justitie in zaak C-202/07 P 

France Télécom SA / Commissie 

HET HOF VERWERPT DE HOGERE VOORZIENING VAN FRANCE TÉLÉCOM 
INZAKE MISBRUIK VAN HAAR MACHTSPOSITIE OP DE FRANSE MARKT VOOR 

INTERNETTOEGANG 

Het arrest van het Gerecht van eerste aanleg houdende verwerping van het beroep tegen de 
beschikking van de Commissie waarbij aan France Télécom een boete van 10,35 miljoen EUR 

werd opgelegd, wordt bevestigd 

Wanadoo Interactive SA (WIN) was ten tijde van de feiten (maart 2001-oktober 2002) een 
vennootschap van het France Télécom concern, die in Frankrijk actief was in de sector 
internettoegangsdiensten, waaronder de diensten voor ADSL (Asymmetric Digital Subscriber 
Line). 

In juli 1999 besloot de Commissie binnen de Europese Unie een bedrijfstakonderzoek te 
beginnen met betrekking tot onder meer de verlening van diensten inzake de toegang tot het 
aansluitnet en het gebruik van het residentiële aansluitnet. In dit kader stelde zij een grondig 
onderzoek in naar de tariefvoorwaarden voor de levering van snelle-internettoegangsdiensten 
door WIN aan particuliere gebruikers in Frankrijk. 

Na afloop van die procedure concludeerde de Commissie dat WIN voor haar diensten eXtense en 
Wanadoo ADSL afbraakprijzen had toegepast, daar zij daarmee tot augustus 2001 niet haar 
variabele kosten en van augustus 2001 tot oktober 2002 niet haar totale kosten had kunnen 
dekken, en dat de prijzen waren vastgesteld in het kader van een plan tot toe-eigening van de 
markt voor snelle internettoegang in een belangrijke fase van de ontwikkeling daarvan. Het 
gedrag van WIN vormde dus misbruik van haar machtspositie op de Franse markt voor snelle 
internettoegang voor afnemers in Frankrijk. Bij beschikking van 16 juli 2003 legde de 
Commissie haar een boete op van 10,35 miljoen EUR. 

WIN vorderde bij het Gerecht van eerste aanleg nietigverklaring van die beschikking. 

Na een fusie op 1 september 2004 trad France Télécom SA in de rechten van WIN. 

Op 30 januari 2007 wees het Gerecht de vordering van France Télécom af en verklaarde het dat 
de Commissie terecht tot de conclusie was gekomen dat WIN misbruik had gemaakt van haar 



machtspositie op de Franse markt voor snelle internettoegang. Het Gerecht bevestigde ook de 
hoogte van de aan WIN opgelegde boete. 

Het Hof verklaart in zijn arrest van heden de hogere voorziening gedeeltelijk niet-ontvankelijk 
en gedeeltelijk ongegrond. 

Het Hof bevestigt dat het Gerecht met zijn afwijzing van de vordering van France Télécom geen 
blijk heeft gegeven van een verkeerde rechtsopvatting. Tevens verklaart het Hof dat het Gerecht 
terecht heeft geconcludeerd dat het aantonen dat er een mogelijkheid bestond tot goedmaking 
van de verliezen geen noodzakelijke voorwaarde is voor de constatering dat afbraakprijzen zijn 
gehanteerd. 

Het arrest van het Gerecht wordt dus bevestigd. 

Voor de media bestemd niet-officieel stuk, dat het Hof van Justitie niet bindt. 

Beschikbare talen: ES, DE, EL, EN, FR, IT 

De volledige tekst van het arrest is op de dag van de uitspraak te vinden op de internetpagina 
van het Hof 

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-
bin/form.pl?lang=NL&Submit=rechercher&numaff=C-202/07 P 

vanaf ongeveer 12.00 uur. 

Voor nadere informatie wende men zich tot de heer Stefaan Van der Jeught. 
Tel: +352 4303 2170 Fax: +352 4303 2988 

 

 


